
 

 

 

 15.3.2021            9סיכום ישיבה מספר   –הוועדה לאיכות הסביבה                 

 חברים נוכחים :  

 יו"ר ועדה, סגן ראש המועצה. –יניב אנגל 

 מנכ"ל המועצה.  –דליה לין 

 מנהל מחלקת תפעול.  – ניר אריאלי 

 חבר מועצה. –דן אויירו 

 ציבור. נציג  –ולדימיר דוידסון 

 נציג ציבור.  –שחר פנחסוביץ' 

הועלו הצעות ודובר על   ןישיבות בה 8סיכום שנתיים של פעילות הוועדה לאיכות הסביבה. התקיימו  .1

נושאים שונים הקשורים אל התחום. מצורף בסיום נספח המתאר את כל הנושאים אשר עלו או הוצעו  

 בוועדה מיום הקמתה ואת סטטוס הביצוע בכל נושא ונושא.

עולים הלאה לבחינה, אישור ויישום.  חלקם בוועדה עולים ומוצעים נושאים הקשורים באיכות הסביבה ו .2

ועדה ויו"ר הוועדה לא מודעים לכך שאושרו נושאים והם יוצאים לביצוע. ההערה הועברה אל  לעיתים הו

 מנכ"ל המועצה והתקבלה.  

אגפים השונים כל אחד בתחומו. אגף תפעול, אגף ההנדסה, אגף  בנושאי איכות הסביבה עולים ומטופלים  .3

בכולם עולים נושאים קשורים. עלתה הצעה להקמת מחלקה לקיימות  - החינוך, אגף דוברות והסברה 

ואיכות סביבה. כרגע אין ייתכנות לכך אך עדיין חשוב שיהיה מי שירכז, ישלוט ויידע לחבר בין כלל הנושאים 

המטופלים באגפים השונים וגם יהיה בקשר עם הוועדה לאיכות הסביבה. הוצע רכז אך אין תשובה כרגע  

במשרד ע. ההצעה ברורה והגיונית ולדברי מנכ"ל המועצה כל הנושאים כרגע מרוכזים כיצד זה יתבצ

 מנכ"ל. 

נושא מניעת הדברה וגינון בר קיימא. הנושא הועלה בישיבה קודמת ונכתבה הצעה. מנכ"ל המועצה,   .4

עיר בה מבוצע הנושא באופן שוטף.  – פעול, מנהל שפ"ע ויו"ר הוועדה, ביקרו בכפר סבא ת מנהל אגף 

תארחנו אצל מנכ"ל העירייה וסגן ראש המעצה הממונה על תחום הקיימות. המטרה כרגע לקבל החלטה  ה

לבצע את זה. תיערך פגישה עם ראש המועצה על מנת לקבל החלטה לגבי פיילוט שייערך   כיצד והאם 

אם הוא ייערך למשך תקופה מסויימת ובהת  ,באיזור שייבחר בתחומי היישוב. אם יוחלט לצאת לפיילוט

 לתוצאות תישקל הרחבה לכלל היישוב. 

שיתוף פעולה עם תנועות נוער בנושא קיימות ואיכות הסביבה. הנושא עלה בפגישה שנערכה בין יו"ר  .5

להיות שותפים בנושאים השונים הקשורים   –הצופים ליאור ברק לבין יו"ר הוועדה החתום מטה. המטרה 

הקשורים לטיפוח חזות היישוב בדגש וקודם כל  קומית נושאים אשר יוצעו הן ברמה המ  –לאיכות הסביבה 



 

 

 

והן ברמה הארצית לדוגמא : סיוע בנקיון החופים בעקבות האסון האקולוגי   חזות איזור פעילות הצופים,

 ישראל.החמור של כמות הזפת שנשטפה אל חופי 

מערכת גינון  יצירת תערוכה והקמת  -. המטרה קהילתי הועלתה הצעה לגבי תכנון מיצג בטיילת כאירוע .6

 –הידרופוני במרחב הציבורי כעידוד לפיתוח ולגידול ירקות וצמחייה במרחב הביתי. הוצגו תמונות בנושא 

מצורפות בסוף המסמך. ניתן גם להקים חממה לימודית ובה הסבר על התחום ההידרופוני יחד עם מתקנים  

  –ט לימודי בבית ספר רביבים פשוטים וזולים בהם ניתן להשתמש במרחב הביתי. בעבר הוצג פרוייק

הקשורים  פרוייקט שהיה מאוד מוצלח. ייתכנו עוד נושאים במיצג המוצע מלבד התחום ההידרופוני

 לקיימות. 

נשאלה שאלה לגבי השטח הפתוח מאחורי בנייני דרך המשי. מנהל אגף תפעול מוסר שישנו תכנון   .7

 שלב מתקדם. נעקוב. להקמת גינה קהילתית לרווחת תושבי השכונה. הנושא נמצא ב

מיפוי מקומות ובניינים בהם לא מתבצע מיחזור. עדיין קיימים מקומות בהם לא מתבצע מיחזור הן מחוסר   .8

מודעות והן מחוסר בציוד )פחים(. באחד הבניינים כבר הוחלפו פחים כתומים מתאימים לבקשת יו"ר ועד 

יר על חוסר או לבקש סיוע בכל נושא הקשור  הבניין. אנחנו מזמינים כל בניין וכל תושב להציע הצעה, להע

 הסברה מטעם המועצה מבוצעת והיא תימשך.  למיחזור.

באחת בקשה לתכנון מרכזי מיחזור בבניינים החדשים הנבנים ממש בימים אלו. הנושא עלה בעבר  .9

  והתקבל. הוועדה מתזכרת את מנכ"ל המועצה ומנהל אגף תפעול בנושא. תכנון מרכזי המיחזור הישיבות 

 באחריות אגף ההנדסה. הבקשה התקבלה ותצא לתכנון. ביצוע יהיה בהמשך על ידי מחלקת תפעול. 

 מאוד עדכון תושבים לגבי השלכת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ישנים. תקופת חג הפסח היא תקופה  .10

אנחנו  –. הוצע לעודד תושבים עם הקריאה " אתם תורידו המושלכים המוצרים  כמות עמוסה מבחינת 

וועדה שחר פנחסוביץ(. מוצרי החשמל והאלקטרוניקה מייצרים משקל רב אותו  הף " )הצעה של חבר נאסו

כך נוכל לחסוך כסף רב אותו אנו משלמים על הטמנה ובמקביל  -נוכל לחסוך על ידי פינוי מתאים ונכון 

להשתמש  כוח האדם הנדרש בימים אלו הוא רב. מציעשלתרום לאיכות הסביבה. מנהל אגף תפעול מוסר 

במסמך המדבר   5מספר  תחבר לסעיף לה יכול  במתנדבים אשר יפעלו בציוד וכלי רכב של המועצה. הדבר

 . על הפעלת תנועות נוער כמתנדבים

 

 בברכה ובהצלחה                                                                                           

 יניב אנגל, יו"ר הוועדה                                                                                        

 



 

 

 

 

 

 הערות  סטטוס  נושאים והצעות שעלו בוועדה לאיכות סביבה 

 2019בהשוואה ל  2020עלייה במיחזור ב  בשוטף  הגברת מיחזור  –מיחזור 

 בקשר שוטף , 2019נערכה פגישה ב   בשוטף  חיזוק הקשר עם תאגיד תמיר

 האם התקבל תקציב? נערכה פגישה בעניין,  בוצע קבלת תקציב מתאגיד תמיר בנושא מיחזור 

 . שילוט והסברהאושר תקציב שנתי לצורך כך אושר בקשה לתקציב מועצה בנושא עידוד למיחזור 

 בכירים. בקשר בשוטף נערכו פגישות עם  בשוטף  חיזוק הקשר עם המשרד להגנת הסביבה

 קשר שוטף וקבלת מידע רב בנושאי סביבה  בשוטף  חיזוק הקשר עם ארגון חיים וסביבה 

 נוספו מתקנים מסוגים שונים במקומות חדשים  בוצע איתור מקומות להוספת מתקני מיחזור

 106ואיסוף ע"י סיירת הצעה למקומות ריכוז  לא בוצע נקודות ריכוז פסולת חשמל ואלקטרוניקה ליד ביה"ס

 נוספו פחים והוחלפו אחרים. מבוצע בשוטף  בשוטף  תוספת פחים כתומים לאריזות 

 21/22הצעה לסדר שאושרה. נכנסה לתוכנית  אושר גנים ובתי הספר –חינוך למיחזור  

 אושר אך לא בוצע. תקופת קורונה נדחה  2020בקשה לחינוך לאיכות סביבה דרך הצגות 

 אושר אך לא בוצע. תקופת קורונה נדחה  2020יישובי בנושא איכות סביבה הפנינג 

 יש להמשיך בפרסום שוטף ועקבי מבוצע פרסומי רשת ושלטי חוצות בנושא מיחזור 

 11/20מבוצע בשוטף. נערכה הרצאה של תמיר ב  מבוצע קשר עם ועדי בתים בנושא מיחזור

 עלה מפעמיים לארבע פעמים בחודש  בוצע הגברת מחזורי פינוי פח כתום לאריזות

 חולקו מספר מדבקות לבניין אחד לא בוצע שילוט ומדבקות בבניינים לעידוד מיחזור 

 טון  800מוחזרו כ  2020בשנת  בתהליך טון בשנה  1000הצבת יעד למיחזור 

 2021אושרה רכישה. יוצב ויופעל בתחילת   בוצע בקשה לרכישה של דחסנית לקרטונים 

 הוחלף במרבית מהיישוב מבוצע החלפת תאורה ישנה למנורות לד

 2021יבוצע במהלך  בתכנון  מערכת חכמה למזגנים 

 פרסום חוצות ורשתות חברתיות  מבוצע הסברה בנושא ניקיון



 

 

 

 הוסדרה תוכנית שבועית לביצוע ולמעקב בוצע תוכנית שבועית גינון 

 יש להשלים בשכונות הוותיקות  מבוצע מערכת השקייה חכמה בכל רחבי היישוב 

 צריך לשפר. קיים מחסור בכוח אדם מבוצע פיקוח ואכיפה כללי 

 פינות האכלה לחתולים  8נוספו  אושר 2019/2020עמדות האכלה לחתולים  

 עליה בכמות בכל שנה. יש לשפר מבוצע הגברת כמות עיקור וסירוס חתולים

 2021בתכנון מפגש במהלך   בתכנון  מפגש להסברה עם פעילים למען בע"ח

 בתכנון, אך ישנם דיעות שונות בקרב הפעילים בתכנון  עידוד פעילי בע"ח להקמת עמותה שתקבל תיקצוב 

 אושר אך טרם בוצע. יש להוסיף בתיאום לא בוצע הצבת קומפוסטר לבחינה במתחם הנגב 

 2021ביקוש. הנושא בבדיקה ל עלה בוועדה. יש  בבדיקה  קומפוסטרים בבתים משותפים/פרטיים 

 בדיקת אפשרות שת"פ עם יישובים סמוכים לא בוצע מיחזור עצמי של גזם ויצירת רסק גזם לשימושנו 

 הוצגה מפה. תיערך פגישה לקידום הנושא  בתכנון  מפה דיגיטלית לתושב למיפוי מתקני מיחזור 

 2020הקרקע יושרה במהלך דצמבר   בוצע 7טיפול במתחמי קוצים הגובלים עם דרך הבשמים 

 סוכם על תכנון מקדמי באיזורי בנייה מתוכננים  אושר תכנון מרכזי מיחזור ע"י מחלקת הנדסה 

 . ייבחרו מספר מקומות2021אושר לשנת  אושר תיחום אסטטי של מרכזי מיחזור/פינות מוטמנים 

 במקומות נדרשים כחלק מפרוייקט עיר חכמה יוצב  אושר מצלמות באיזורים המועדים להשלכת פסולת 

 2021נדרש במקומות מסויימים. יבוצע במהלך  אושר הקמת משטחי בטון לטובת הנחת גזם/גרוטאות 

  לא אושר  רכישת משאית מנוף נוספת 

 העסקה כעובד מועצה או בהתקשרות ארוכת טווח  אושר העסקת גוזם מקצועי 

 2021אושר ותוקצב. ייערך במהלך  אושר 2021קמפיין עידוד למיחזור לשנת  

 2021יבוצע במגבלות הקורונה במהלך  אושר 2021הפנינג בנושא איכות סביבה לשנת 

 עדכון לגבי כל פעולה מטעם החברות בשוטף  5שקיפות בפעילות נושא סלולר רשת חדשה דור 

 בעוד מקומותיוקמו עמדות במרכז החדש וייתכן  בתכנון  טעינה חשמלית לכלי רכב 

 ייערך סיור לבדיקת מיקום יעיל בבדיקה  הצבת מתקני מיחזור לבגדים ישנים 

 ויתווספו עוד בהמשך  2020נוספו מתקנים במהלך  מבוצע תוספת של מתקנים למיחזור זכוכית 



 

 

 

 כרגע תחת חוזה עם חברה אחרת. ייבדק בהמשך בבדיקה  בחינת חברה חדשה למיחזור פסולת אלקטרונית 

 ייערך תיאום עם ועדי בתים לאיסוף מסודר בתכנון  106מודל חדש לאיסוף קרטונים על ידי סיירת 

 פגישה בכפר סבא, עיר שעשתה זאת   נערכה בבדיקה  הצעה למניעת הדברה וגינון בר קיימא 

 

 

 תל אביבב גידולים הידרופונים על קירל דוגמא

 


